załącznik Nr 1
……………………………………………
( oznaczenie Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
nr NIP …………………………………………………………………………………………...
nr REGON ………………………………………………………………………………………
nr konta …………………………………………………………………………………………
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Adres: ul. Konopnickiej 5, 12-230 Biała Piska
tel. 508197020,
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.

„Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5”
zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na kwotę :
podatek VAT...... % .................................................................................................................zł
cena brutto............................................................................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................)
4. Oświadczenia Wykonawcy:
1)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
2)
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
3)
Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4)
Posiadamy niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
5)
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
6)
Dokonaliśmy oględzin budynku i znany nam jest jego stan. Wszystkie poczynione z tego
tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.
7)
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych
wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.
8)
W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie
została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami.

9)
10)
11)
–

Treść umowy jest nam znana i przez nas akceptowana.
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do:………………………...............
Potwierdzam udzielenie okresu gwarancji w ilości :
60 miesięcy – dla robót objętych zamówieniem,

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ……………………………………………………..
Stanowisko …………………………………………………………
Telefon ……………………
Fax …………………………….
Zakres umocowania.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
(...) .............................................................................................
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr........ do nr .......

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

data. ………………………..

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy
„Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5”
Zamówienie pn.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Składając swoją ofertę ,oświadczam/(y), że spełniam warunki udziału
podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów.

o zamówienie i nie

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Data ………………………..

Załącznik Nr 3

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
„Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5”
Przystępując do postępowania na
przedstawiam/my:

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania

spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Wykaz robót
L. p.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Opis i zakres
wykonywanych robót

Wartość brutto
zrealizowanych
(zakończonych) zamówień

Czas realizacji
Rozpoczęcie Zakończenie

1.
2.
3.
…
Należy wpisać co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia
każda , wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , z podaniem
ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że te roboty (o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia) zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data ………………………..

Załącznik Nr 4

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
„Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5”
Zamówienie pn.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

NAZWISKO I IMIĘ
osoby, pełniącej
poszczególne funkcje

Stanowisko

KIEROWNIK
ROBUT

Uprawnienia i nazwa organu
który je wydał

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia
niezbędnego do
wykonywania
zamówienia oraz zakresu
wykonywanych
czynności

Doświadczenie

Nr …........................................
Wydane przez:
….............................................
.................

Należy wpisać osoby, które zapewnią kierowanie budową, tj. osoby posiadające uprawnienia w zakresie kierowania
robotami w specjalności instalacji centralnego – ogrzewania, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn.zm.) oraz posiadają aktualne zaświadczenie o
członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Data ………………………..

Załącznik nr 5

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
„Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego
mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5”

ogrzewania

w

budynku

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/(y), że osoba/(y), które zostały wymienione w wykazie będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz posiadają:
1. wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będącymi
przedmiotem zamówienia,
2. zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.,
3. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data ………………………..

